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Bij het afscheid bena-

drukt hij her nog eens. ,,Ik hoop

dat het project van de dames nóg

lp:lgin stand gehouden kan wor-,'den."Voor Piet Beekenkamp is de
Zorgzame Buurt waarin hij
woont bij vlagen naryelijk van vitaal belang. ,,Als ik een probleem
heb, dan bel ik. En tot nu toe is er
altijd een oplossing gekomen."
Piet Beekenkamp is net tachtig ge-

worden. Uijwoont sinds 1965 in
zijn huis in Prinsejagt 3. En dat
hij er nog.altijd woont is voor een
I goed deel te danken aan de buurrbewoners om hem heen. piet is
scheíkundige en heeft lang bij het
Natlab gewerkt. Op dit momenr
heeft hij voor de vierde keer kanker. ,,Ik heb al vijftig bestralingen
achter de rug. De vorige keer had
ik prostaatkanker. Daarom heb.
ben ze mijn endeldarm er uit gesloopt. Nu zit er weer een gezwel
en dat drukt op mijn blaas." Echt
somber is hij er niet onder. ,,Ik
ben van nature positief" Wat wel
heel naar is: ,,Door de chemokuren heb ik al maanden geen gevoel meer in mifn vingertoppen
en voeten."
De afgelopen tifd heeft hijvaak gebruik gemaakt van de Hulptelefoon. ,,Voor hulp bij de computer.
Of het installeren van de telèfoon
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vanZridZorg. En na de chemo is
het soms lastig om naar huis te rijden met de auto." Ina Hoogendoorn, een van de drijvende
krachten achter het Zorgzame
Buurt:projec! heeft hem een aantal keer gehaald en gebracht met
zijn auto.,,We bieden bil'na alle
soorten van hulp aan. Gister was
er bijvoorbeeld een slechtziende
meneer wiens klepel van de klok
was afgebroken. Dan sturen we iemand die dat kan maken."

Haar collega Hélène Voer ,,We
doen het heel graag met z'n allen.
De meeste mensen zijn aardig en
bereid om tijd in een ander te sreken." Ina: ,,Het enige wat wij
doen is de voorwaarden scheppen
waarbinnen het makkelijk is om
hulp te bieden en te vragen. Als iemand altijd dezelfcle mensen in
zijn omgeving moet vragen om
hulp, gaat hÍj zich op de lange
duur bezwaard voelen. Dat §a je
met ons systeem tegen."

